OPIS PRZEDMIOTU
KIERUNEK

Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

4

Nazwa przedmiotu

Finanse publiczne
Studia stacjonarne – 40
Studia niestacjonarne – 24
Studia stacjonarne – 40
Studia niestacjonarne – 24

•

inne formy

Cele kształcenia:

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z istotą i
zasadami zarządzania finansami. Student zrozumie i opanuje poszerzoną
terminologię stosowaną w teorii i praktyce zarządzania finansami. Pozna
metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Efekty kształcenia dla
przedmiotu
Numer
K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05
K_K06

Efekty kształcenia,
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:

T_02
T_03
T_04

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru

K_W04

P7S_WG

K_W11

P7S_WG

K_U03

P7S_UW

K_U08

P7S_UW

K_K08

P7S_KO

K_K09

P7S_KO

student definiuje pojęcia i zjawiska z zakresu
zarządzania finansami publicznymi.
student wyjaśnia funkcjonowanie i specyfikę
mechanizmu finansowania zadań w sektorze
publicznym oraz związane z tym problemy.
student stosuje zaawansowane narzędzia z zakresu
zarządzania finansami
student analizuje procesy przyczyny i skutki
złożonych zjawisk finansowych w sektorze finansów
publicznych oraz wyprowadza wnioski na podstawie
twierdzeń.
student dyskutuje o problemach dotyczących
zarządzania finansami publicznymi.
student jest krytyczny i zachowuje ostrożność w
formułowaniu sądów dotyczących zarządzania
finansami publicznymi.

Numer treści

T_01

Odniesienie
efektów
kształcenia dla
programu

Treści kształcenia / programowe
Wykłady
Pojęcie zarządzania i jego rola w gospodarce narodowej
Instrumenty zarządzania finansami publicznymi
Źródła finansowania budżetu bieżącego, majątkowego i kapitałowego
Determinanty wyboru źródła finansowania w sektorze publicznym

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
przedmiotu
K_W01
K_W02
K_W01
K_W02
K_W01
K_W02
K_W01
K_W02

T_05
T_06
T_07
T_08
T_09
T_10

Zasady finansowania zadań w sektorze publicznym a aspekt
zarządczy
Sfery zarządzania finansami w sektorze publicznym
Zarządzanie finansami publicznego projektu inwestycyjnego
Zarządzanie a proces planowania w sektorze publicznym
Dywersyfikacja i jej znaczenie w zarządzaniu finansami publicznymi
Efektywność a zarządzanie finansami publicznymi

K_W01
K_W02
K_W01
K_W02
K_W01
K_W02
K_W01
K_W02
K_W01
K_W02
K_W01
K_W02

Ćwiczenia
T_11

Ocena wiarygodności finansowej podmiotów publicznych

T_12

Instrumenty wykorzystywane w procesie zarządzania finansami
publicznymi

T_13

Analiza kosztów i korzyści i jej przydatność w zarządzaniu finansami
publicznymi

T_14

Zarządzanie długiem w sektorze publicznym

T_15

Organizacja sektora publicznego w Polsce a zarządzanie finansami
publicznymi

T_16

Zarządzanie dochodami i wydatkami budżetowymi

T_17

Zarządzanie ryzykiem finansowym w sektorze publicznym

T_18

Budżet i plan wieloletni jako instrument zarządzania

T_19

Ilościowe i jakościowe metody pomiaru efektów zarządzania
finansami publicznymi

T_20

Zarządzanie środkami finansowym pochodzącymi z bezzwrotnej
pomocy zagranicznej (fundusze Unii Europejskie, Mechanizmy
Finansowe, inne)

T_21

Metodyka oceny gospodarki finansowej podmiotów publicznych

T_22

Wydatki jednostek sektora publicznego i metody ich racjonalizacji

K_U03
K_U04
K_K05
K_K06
K_U03
K_K06
K_U03
K_U04
K_K06
K_U03
K_K05
K_K06
K_U03
K_K05
K_K06
K_U03
K_U04
K_K05
K_K06
K_U03
K_U04
K_K05
K_K06
K_U03
K_K05
K_K06
K_U03
K_U04
K_K06
K_U03
K_U04
K_K05
K_K06
K_U03
K_U04
K_K06
K_U03
K_U04
K_K06

Metody i formy prowadzenia zajęć

Treści kształcenia i
programowe

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

T_05 - 10

Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Wykład informacyjny

T_01 - 04

Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
T_11, T_12, T_14, T_16
– 18, T_20 - 22

Metoda ćwiczeniowa
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Prezentacja multimedialna

T_15, T_20

Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) – rozwiązywanie zadań

T_13, T_19

…

Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych
efektów kształcenia
Efekt
kształcenia

K_W01

K_W02

K_U03

K_U04

Na ocenę 2

Na ocenę 3

student nie umie
definiować
podstawowych pojęć i
zjawisk z zakresu
zarządzania finansami
publicznymi.

student definiuje
podstawowe pojęcia i
zjawiska z zakresu
zarządzania finansami
publicznymi.

student nie umie
wyjaśnić
funkcjonowania i
specyfiki mechanizmu
finansowania zadań w
sektorze publicznym
oraz związanych z tym
problemów

student wyjaśnia
funkcjonowanie i
specyfikę mechanizmu
finansowania zadań w
sektorze publicznym
oraz związane z tym
problemy na poziomie
podstawowym.

student nie stosuje
narzędzi z zakresu
zarządzania
finansami
przedsiębiorstw
logistycznych
student analizuje
procesy przyczyny i
skutki złożonych
zjawisk finansowych w
przedsiębiorstwie oraz
wyprowadza wnioski
na podstawie

student stosuje
podstawowe narzędzia
z zakresu zarządzania
finansami
przedsiębiorstw
logistycznych
student analizuje
podstawowe procesy
przyczyny i skutki
zjawisk finansowych w
przedsiębiorstwie.

Na ocenę 4

Na ocenę 5

student definiuje
pojęcia i zjawiska z
zakresu zarządzania
finansami publicznymi
na poziomie
średniozaawansowany
m.
student wyjaśnia
funkcjonowanie i
specyfikę mechanizmu
finansowania zadań w
sektorze publicznym
oraz związane z tym
problemy na poziomie
średniozaawansowany
m
student stosuje
średniozaawansowane
narzędzia z zakresu
zarządzania finansami
przedsiębiorstw
logistycznych
student analizuje
procesy, przyczyny i
skutki złożonych
zjawisk finansowych w
przedsiębiorstwie.

student definiuje
pojęcia i zjawiska z
zakresu zarządzania
finansami publicznymi.

student wyjaśnia
funkcjonowanie i
specyfikę mechanizmu
finansowania zadań w
sektorze publicznym
oraz związane z tym
problemy.
stosuje zaawansowane
narzędzia z zakresu
zarządzania finansami
przedsiębiorstw
logistycznych
student analizuje
procesy przyczyny i
skutki złożonych
zjawisk finansowych w
przedsiębiorstwie oraz
wyprowadza wnioski na
podstawie twierdzeń.

K_K05

K_K06

twierdzeń.
student nie dyskutuje o
problemach
dotyczących
zarządzania finansami.

student nie jest
krytyczny i nie
zachowuje ostrożności
w formułowaniu sądów
dotyczących
zarządzania finansami
publicznymi.

student dyskutuje o
podstawowych
problemach
dotyczących
zarządzania finansami.
student jest krytyczny i
zachowuje ostrożność
w formułowaniu sądów
dotyczących
zarządzania finansami
na poziomie
podstawowym

student dyskutuje o
problemach
dotyczących
zarządzania finansami
na poziomie
średniozaawansowany
m.
student jest krytyczny i
zachowuje ostrożność
w formułowaniu sądów
dotyczących
zarządzania finansami
publicznymi na
poziomie
średniozaawansowany
m.

student dyskutuje o
problemach
dotyczących
zarządzania finansami.

student jest krytyczny i
zachowuje ostrożność
w formułowaniu sądów
dotyczących
zarządzania finansami.

Symbole
EK dla modułu zajęć/przedmiotu

Weryfikacja efektów kształcenia

W01

W02

U03

U04

K05

K06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Zaliczenie pisemne
Zaliczenie ustne
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Inne (jakie?) Praca podczas ćwiczeń
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta

Stacjonarne

Niestacjonarne

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów)

10

8

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów)

30

16

3. Konsultacje z nauczycielem

20

20

60

44

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)

¾

¾

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe,
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu)

65

81

Razem 4+5

65

81

SUMA 1+2+3+4+5

125

125

Razem 1+2+3

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów

Literatura podstawowa

-

5

Rutkowski, 2007, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

-

Filipiak, (red.) Metodyka kompleksowej oceny gospodarki
finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa
2009
K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, Zarządzanie finansami
publicznymi, Difin, Warszawa 2009
Franc-Dąbrowska J., 2010, Teoretyczne i praktyczne aspekty
gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych,
Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Kołaczyński B., Ratajczak M.: Gospodarka finansowa samorządu
terytorialnego w Polsce. Wyd. Wolters Kluwer 2010
M. Mekiński, Finanse publiczne 2010. Tekst nowej ustawy o
finansach publicznych z praktycznym omówieniem. Wiedza i
Praktyka 2010
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr
157, poz. 1240 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

